ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2015 ROKU
GMINA WIEJSKA BIAŁOGARD

Białogard 30 kwietnia 2016 r.

1. Cel przygotowania Analizy.
Celem przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest weryfikacja
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białogard.

2. Podstawa prawna.
Analizę stanu gospodarki odpadami sporządzono na podstawie art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2502 j.
t.), analiza obrazuje:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
4) liczbę mieszkańców;
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu
których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 cytowanej wyżej
ustawy;
6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy
oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania
i
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przeznaczonych do składowania.
W 2015 r. gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białogard
regulowały następujące akty prawne:
- uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard (Dz. Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego z 25 marca 2013 r., poz. 1280);

- uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną

przez

właściciela

nieruchomości

opłatę

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 25 marca 2013 r., poz.
1281);
- uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego
z 25 marca 2013 r., poz. 1282);
- uchwała Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 11 marca 2013 r., poz. 1149);
- uchwała Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
ustalenia wzoru składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego
z 12 marca 2013 r., poz. 1169);
- uchwała NR XXXIV/214/2013 Rady Gminy Białogard, 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 23 sierpnia 2013 r., poz. 3013);
- uchwała Nr XXXVI/227/13 Rady Gminy Białogard z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r.
sprawie ustalenia wzoru składanej przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości
opłaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

(Dz.

Urz.

Województwa

Zachodniopomorskiego z 19 listopada 2013 r., poz. 3953);
- uchwała Nr XXXIX/261/2014 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard (Dz. Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego z 18 kwietnia 2014 r., poz. 1681);
- uchwała Nr XXXIX/262/2014 Rady Gminy Białogard z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Białogard z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 18 kwietnia 2014 r., poz.
1682);
- uchwała Nr XLII/277/14 Rady Gminy Białogard z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 17
czerwca 2014 r., poz. 2582);
- uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard (Dz. Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego z 11 marca 2015 r., poz. 782);
- uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną

przez

właściciela

nieruchomości

opłatę

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 11 marca 2015 r. poz. 783);
- uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Białogard z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości tej opłaty
oraz stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 4 marca
2015 r., poz. 688).
3. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Białogard.
Zgodnie z zapisami (art. 3 ust. 2) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina
zobowiązana jest zorganizować odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy. W latach 2013-2015 Rada Gminy
Białogard podjęła stosowne akty prawne, regulujące system gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Białogard.
W 2015 r. usługa odbioru odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych, oraz odbioru i zagospodarowania selektywnie
zbieranych

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard realizowana była przez wybrane
w drodze przetargu Konsorcjum: Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. i PHU EKO-FIUK
Sp. k. Ww. wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu, działał na podstawie zawartej
w dniu 10 czerwca 2014 r. umowy nr ZPK.271.4.2014.
Odpady niesegregowane, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
zebrane z terenu Gminy Białogard - zgodnie z zawartą w czerwcu 2014 r. Umową
o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami z wybranym w drodze
przetargu nieograniczonego operatorem - w 2015 r. zostały przekazane Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, prowadzącemu - na podstawie ww. umowy
- Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Gmina sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem
odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych. Zadaniem gminy jest
również objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina obowiązana jest do osiągnięcia
odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz do prowadzenia działań informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W celu zmobilizowania mieszkańców Gminy Białogard do selektywnego gromadzenia
odpadów komunalnych – co warunkuje osiągnięcie przez Gminę większych poziomów
odzysku (poprzez selektywne gromadzenie odpadów, które przed podjęciem uchwały były
gromadzone razem z odpadami zmieszanymi) - aby ograniczyć masę zmieszanych odpadów
komunalnych, 25

lutego 2015 r. uchwałą Nr V/27/15 Rady Gminy Białogard zostały

zmienione zasady segregacji odpadów. W związku z powyższym od marca 2015 r. do

selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się pojemniki lub worki o następujących
ujednoliconych kolorach:
- żółte z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, papier i tekturę, tekstylia, opakowania
wielomateriałowe oraz metale;
- zielone z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
- brązowe z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.
W marcu i kwietniu 2015 r., we wszystkich sołectwach położonych na terenie Gminy
Białogard odbyły się spotkania z jej mieszkańcami, podczas których pracownicy Urzędu
Gminy szczegółowo omawiali wprowadzone ww. uchwałą zmiany. Mieszkańcy otrzymali
broszury zawierające szczegółowe informacje o nowych zasadach segregacji.
W 2015 r. do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości
położonych na terenie Gminy Białogard obowiązani byli stosować pojemniki lub worki
w kolorze szarym lub czarnym. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub
worki do gromadzenia odpadów komunalnych spoczywał na właścicielach nieruchomości.
Aby dać właścicielom wszystkich nieruchomości możliwość korzystania z kompostowników,
uchwałą Nr V/27/15 w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Białogard wprowadzono zmiany mające na celu realizację powyższego.
W 2015 r., zgodnie z zapisami uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Białogard z dnia
25 lutego 2015r. z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - w zamian za uiszczoną
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbierane były: odpady komunalne
zebrane nieselektywnie, odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura,
metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, tekstylia, opakowania
wielomateriałowe. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej ww. odpady odbierane
były jeden raz w miesiącu, odpady biodegradowalne, odpady zielone z pielęgnacji ogrodów
odbierane były na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa
miesiące.
Z obszarów zabudowy wielorodzinnej odbierane były odpady komunalne zebrane
nieselektywnie (zmieszane), odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier
i tektura, metale, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne, tekstylia,
opakowania wielomateriałowe – odbiór został dostosowany do potrzeb jednak odbywał się
nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Odpady biodegradowalne i odpady zielone z pielęgnacji
ogrodów z ww. nieruchomości również były odbierane stosownie do potrzeb mieszkańców,
na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu – w miesiącach maj
- wrzesień, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu.

Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady odbierane były
stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Odpady gromadzone
w pojemnikach zbiorczych (tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania szklane,
opakowania wielomateriałowe) również odbierane były stosownie do potrzeb, jednak nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
We wszystkich rodzajach zabudowy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - na indywidualne, przekazane z siedmiodniowym wyprzedzeniem
zgłoszenie - w maju i w czerwcu oraz w październiku 2015 r. odbierane były meble i odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony do samochodów
osobowych. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe z remontów i rozbiórek odbierane
były na indywidualne zgłoszenie. Właściciele wszystkich nieruchomości położonych na
terenie Gminy Białogard - na indywidualne, przekazane z siedmiodniowym wyprzedzeniem
zgłoszenie - w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie 2015 r. mieli możliwość przekazania
do obioru odpadów niebezpiecznych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farb,
rozpuszczalników, olejów odpadowych, itp.), zużytych baterii i akumulatorów.
W czerwcu 2014 r. Gmina Białogard zawarła umowę na okres: od 01.07.2014 r. do
31.12.2015 r. na utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK). Położony w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1, prowadzony
przez właścicieli Zakładu Wywozu Nieczystości s. c. „ŁAD- SAN”, ww. punkt dawał
możliwość właścicielom nieruchomości położonych na terenie Gminy Białogard pozbywania
się wszystkich frakcji odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie. Ponadto umowa
zapewniła odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w maju i w czerwcu oraz w październiku 2015 r.
W lipcu 2015 roku

został zorganizowany konkurs pod nazwą „ZBIERAMY

MAKULATURĘ - RATUJEMY DRZEWA”

- za przekazaną do PSZOK makulaturę

mieszkańcy otrzymywali worki do selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki konkursowi w 2015
r. zebrano 774 kg makulatury.
29 grudnia 2015 r. została zawarta z wybranym w drodze przetargu wykonawcą
umowa na „Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych, oraz odbieranie i zagospodarowanie selektywnie
zbieranych

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Białogard”. Od początku 2016 r. opady
komunalne z terenu Gminy Białogard obierane są przez Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.

31 grudnia 2015 r. została zawarta umowa z Zakładem Wywozu Nieczystości s. c.
„ŁAD-SAN” Krystyna Szwed i Tadeusz Szwed, na „Utworzenie i prowadzenie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Białogard przez okres: od 1 stycznia
2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, była ustalona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, tj. według metody określonej w art. 6j ust. 1
pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkiwali mieszkańcy, a powstawały
odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn
zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w art. 6k ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W przypadku gdy odpady nie były gromadzone w sposób selektywny właściciele wszystkich
nieruchomości, na których powstawały odpady komunalne obowiązani byli ponosić opłatę wg
wyższych stawek.
5. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Białogard.
Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. na terenie Gminy Białogard zameldowanych było
7689 osób. Wg złożonych deklaracji na koniec 2015 r. na terenie Gminy Białogard
zamieszkiwały 6172 osoby. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostało
objętych 2131 właścicieli nieruchomości.
Wg danych zgromadzonych na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, iż 92 %
mieszkańców Gminy Białogard segreguje odpady, 8% zadeklarowało, iż nie będzie
gromadziło odpadów w sposób selektywny, powyższe zostało przedstawione na wykresie
nr 1.

osoby segregujące

osoby niesegegujące

8%

92%

Wykres nr 1
Na podstawie uchwały nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Białogard z 21 lutego 2013
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ww. właściciele zostali objęci
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
W 2015 r., zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne deklaracjami, odpady zostały odbierane ze 114
nieruchomości niezamieszkałych.
6. Odpady komunalne wytwarzane na terenie Gminy Białogard.
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w sprawozdaniu Wójta Gminy Białogard
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 2015 r. odebrano
łącznie 1011 Mg odpadów, w tym 383,8 Mg odpadów gromadzonych selektywnie
i 627,2 Mg odpadów zmieszanych.
W porównaniu do roku 2014, w 2015 r. zmniejszyła się ilość odpadów zmieszanych
wytworzonych przez mieszkańców Gminy – w 2014 r. zebrano 641 Mg odpadów
zmieszanych. Szczegółowe zestawienie ilości odebranych odpadów przedstawia poniższa
tabela.

Zestawienie ilości odpadów wytworzonych i odebranych w 2015 r. z terenu Gminy
Białogard
Nazwa odpadu
Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła
Inne odpady ( tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady ulegające biodegradacji
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Opakowania z tworzyw sztucznych
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

Kod odpadu
15 01 06
15 01 01
15 01 07

Ilość w Mg
94,9
0,8
77,9

19 12 12
20 02 03
20 03 01
20 02 01

8,1
180
627,2
5,9

17 09 04
15 01 02
20 03 07
16 01 03

6,7
0,2
4,8
1

20 01 35
17 01 01

3,1
0,4

Ponadto w 2015 r. odebrano 0,032 Mg odzieży.
Procentowy udział w ogólnej masie odpadów, poszczególnych odpadów wytworzonych
i odebranych w 2015 r. z ternu Gminy Białogard
17 09 04
1%

20 02 01
1%

15 01 06
9%
15 01 07
8%

19 12 12
1%

20 02 03
18%
20 03 01
62%

Wykres nr 2

7. Poziomy recyklingu.
a) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 645) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, w 2015 r. dopuszczalny
(minimalny) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła wynosił 16%.
W Gminie Białogard poziom recyklingu ww. odpadów w 2015 r. wyniósł 30,12 % , zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem wymagany poziom został osiągnięty.
b) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 645) w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, w 2015 r. dopuszczalny
(minimalny) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił 40%.
W Gminie Białogard poziom recyklingu ww. odpadów w 2015 r. wyniósł 100 % , zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem wymagany poziom został osiągnięty.
c) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji i przekazanych do składowania.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 676) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji

przekazywanych

do składowania oraz

sposobu

obliczania poziomu

ograniczenia masy tych odpadów, w 2015 r. (maksymalny) poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wynosił 50%. W Gminie
Białogard poziom ograniczenia masy ww. odpadów w 2015 r. wyniósł 14,15%, zgodnie
z obowiązującym Rozporządzeniem wymagany poziom został osiągnięty.

8. Wydatki i dochody systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
L. p. Dochody

Osoby
fizyczne
112 493, 13

Osoby
prawne
2 008,00

Łącznie

Uwagi

114 501, 13

Kwoty zaległe za 2013 r. i
2014 r.
W związku z niewłaściwą
segregacją w sierpniu 2015 r.
552 mieszkańców gminy
Białogard
zostało
obciążonych wyższą stawką
opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
łączna kwota obciążenia to
9936,00 zł.

1

Saldo należności

2

Przypis opłaty za 2015 r. 675 809, 13
wraz
z
przypisami
korekcyjnymi za 2014 r. i
2013 r.

294 761, 00

970 570, 13

3

Wpłaty z tyt. opłaty za 518 102, 51
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień
31.12.2015 r.
Nadpłaty z tyt. opłaty za 4 010, 48
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień
31.12.2015 r.
Zaległości z tyt. opłaty za 161 717, 10
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień
31.12.2015 r.

291 860, 00

809 962, 51

767, 00

4 777, 48

3 668, 00

165 385, 10

4

5*

Nadpłaty
są
wynikiem
uiszczania
opłaty
z
wyprzedzeniem
za
kilka
miesięcy

* W 2015 r. wystawiono 489 upomnień i 435 tytułów wykonawczych – ściągnięta kwota to
15 000 zł.
6 osobom zaległości rozłożono na raty.
6 osób zwróciło się z prośbą o umorzenie, wnioski zostały rozpatrzone odmownie.
W związku z niewłaściwą segregacją w sierpniu 2015 r. 552 mieszkańców gminy Białogard
zostało obciążonych wyższą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
łączna kwota obciążenia to 9936,00 zł.
W grudniu 2015 r. została naliczona kara w wysokości 21000,00 zł dla przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne za nierzetelne realizowanie warunków określonych
w umowie.
Wydatki
Wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych
Odbiór odpadów zmieszanych, odbiór i zagospodarowanie odpadów
zgromadzonych selektywnie
Utworzenie i utrzymanie PSZOK, odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
RIPOK – zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych
Zakup pojemników zbiorczych, przeznaczonych do selektywnej zbiórki

Kwota
449 051, 04
60 000, 00
163 413, 40
10922, 40

odpadów komunalnych
Usuwanie dzikich wysypisk (sprzątanie parku w Laskach)

2084,40

Wydatki administracyjne
Serwis i aktualizacja GOMIG (program do wymiaru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Usługi pocztowe
Usługi telekomunikacyjne
Delegacje
Naprawa i konserwacja ksero
Tonery
Koszty egzekucyjne
Materiały biurowe
Szkolenia
Wynagrodzenie i pochodne
Zmiana w klasyfikacji budżetowej
Razem
Wydatki administracyjne + wydatki związane z zagospodarowaniem
odpadów komunalnych

2214, 00
4076, 67
1300, 21
51, 82
430, 50
56, 58
403, 79
2568, 69
1157,00
80 969, 83
246, 00
778 946, 33

Procentowy obraz wydatków zw. z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi
Materiały biurowe,
tonery,
Usługi zw. z
delegacje,
funkcjonowaniem
szkolenia,
syst. gosp. odp.
koszty egzekucyjne,
komunalnymi
usuwanie dzikich
1%
wysypisk

1%
Zakup pojemników
zbiorczych

1%

Wynagrodzenie i
pochodne

10%

RIPOK

21%
Odbiór o. zmieszanych,
odbiór i zagosp. O.
zgromadzonych
selektywnie

58%

Utworzenie i utrzymanie
PSZOK, odbiór o.
wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu el.

8%

Wykres nr 3

9. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Białogard w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na terenie Gminy Białogard pod względem technicznym, organizacyjnym i prawnym
nie istnieje możliwość przetwarzania odpadów komunalnych. W „Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2018 – 2023” zostały określone cztery regiony gospodarki odpadami
komunalnymi. Gmina Białogard należy do regionu koszalińskiego, dla którego ustalone
zostały następujące instalacje:
a) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
w Korzyścienku - zarządca Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska, Kołobrzeg
Sp. z o. o.;
b) instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Sianowie zarządca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Koszalin;
c) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sianowie - zarządca
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Koszalin;
d)

kompostownia

odpadów

ulegających

biodegradacji

w

Sianowie

-

zarządca

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., Koszalin;
e)

31

instalacja

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania

odpadów

komunalnych

Gwiazdowo - zarządca Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o., Sławno.
Planowane regionalne instalacje:
a) instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie -zarządca
Gmina Miasto Koszalin;
b) kompostownia odpadów ulegających biodegradacji Gwiazdowo - zarządca Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sławnie.
Istniejące instalacje zastępcze:
a) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Gwiazdowo - zarządca Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Sławno.
Z uwagi na powyższe oraz zgonie z umową podpisaną z Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, zebrane z terenu Gminy Białogard odpady
niesegregowane, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zostały
przekazane Regionalnemu Zakładowi Odzysku Odpadów w Sianowie.

10. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Część właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych w: Czarnowęsach,
Stanominie, Kościernicy, Rychowie, Pomianowie i Nasutowie - ze względu na charakter ich
zabudowy -

miała ograniczoną możliwość segregacji, z uwagi na powyższe, ww.

miejscowości zostały wyposażone w pojemniki zbiorcze (łącznie 12 szt.) przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów. W czerwcu 2014 r., dzięki wnioskowi złożonemu w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Gmina Białogard otrzymała dofinansowanie
w wysokości 5971,00 zł na zakup ww. pojemników, przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Projekt zrealizowano zgodnie zapisami Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Białogard.
Newralgicznym aspektem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest zwiększanie
świadomości mieszkańców odnośnie istoty poprawnej segregacji odpadów komunalnych –
szczególnie, starannego wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów które
należy gromadzić selektywnie. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pod
kątem 2015 r. skłania do wyciągnięcia wniosku, iż edukacyjne potrzeby mieszkańców
w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów nie zostały zaspokojone w stu procentach.
Z uwagi na powyższe - w celu zwiększenia odzysku odpadów i zmniejszenia wydatków
związanych z zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych - Gmina Białogard
podejmie intensywniejsze działania kontrolne i edukacyjne.
Konieczne jest skuteczne uświadamianie - od najmłodszych mieszkańców poczynając, na
najstarszych kończąc -

jak ogromne znaczenie ma właściwe postępowanie z odpadami

komunalnymi, które warunkuje nie tylko cenę jaką płacą właściciele nieruchomości za odbiór
i zagospodarowanie tych odpadów, ale również wpływa na możliwość wywiązania się Polski
ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej, dotyczących ograniczenia ilości odpadów na
wysypiskach.

11. Podsumowanie.
W zakresie gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi w 2015 r. Gmina
Białogard prowadziła system gospodarowania odpadami zgodnie z wytycznymi ujętymi
w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego”.
Został zorganizowany przetarg na odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów
zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, oraz odbieranie

i zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a Rada Gminy Białogard podjęła
stosowne uchwały regulujące jego funkcjonowanie. System gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Białogard ukształtowały przekazywane przez jej mieszkańców
informacje o rzeczywistych potrzebach dot. pozbywania się odpadów.
Osiągnięcie wysokich poziomów odzysku, gromadzenie odpadów w sposób
selektywny przez zdecydowaną większość mieszkańców Gminy Białogard, dochody
pokrywające wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – to
fakty pozwalające na wyciągnięcie wniosku, iż system gospodarowania odpadami
komunalnymi w Gminie Białogard został zorganizowany prawidłowo i funkcjonuje
właściwie.

